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APRESENTAÇÃO

É com prazer que a Bom de Ler apresenta este Material Digital do Professor para 
a obra Do rock ao clássico: cem crônicas afetivas sobre música. Trata-se de uma 
proposta que visa contribuir para a formação de leitores autônomos, críticos e 
apaixonados pela leitura, contando com a sua mediação e a da escola.

Acreditamos que ler é uma prática que se aprende e se ensina, dado que não é um 
ato natural como a fala, por exemplo. Um leitor não nasce pronto, precisa ser forma-
do. A aprendizagem da leitura envolve a aquisição de uma série de competências e 
habilidades que deve ser trabalhada na escola por meio de estratégias e projetos que 
possibilitem a compreensão da leitura pelas crianças e pelos jovens como uma prática 
social, uma ferramenta que lhes possibilitará não só a comunicação com aqueles com 
quem se relacionam, mas a compreensão de si próprios e do mundo em que vivem.

Este Material é um convite à EDUCAÇÃO LITERÁRIA, aquela que, como define 
o educador espanhol Carlos Lomas, “se orienta não só para o conhecimento das 
obras e dos autores e autoras mais significativos do cânone literário, mas, também 
e sobretudo, para a aquisição de hábitos de leitura e de capacidades de análise 
dos textos, para o fomento da experiência literária em torno de diferentes tipos 
de texto e, inclusivamente, para o estímulo da escrita criativa de intenção literária” 
(LOMAS; SOUSA, O valor das palavras II, 2006).1

Entendemos que a educação literária é algo que começa na mais tenra idade, 
em casa e em família, e se estende por toda a vida do indivíduo, inclusive a vida 
escolar, pois acreditamos que aprender a ler é muito mais do que aprender a deci-
frar palavras. Nessa perspectiva, este Material será sempre uma entre as inúmeras 
possibilidades de trabalho para a construção de um leitor autônomo. 

Sendo assim, convidamos você, caro educador, a tomar o livro Do rock ao 
clássico: cem crônicas afetivas sobre música como um ponto de partida para sua 
programação do ensino da leitura em sua escola. Disponibilizamos sugestões de 
atividades e uma bibliografia comentada para poder oferecer aos seus alunos razões 
e opções para ler, multiplicando e diversificando situações de leitura que, sabemos, 
são infinitas. Quanto mais ricas e variadas elas forem, mais chances as crianças e os 
jovens terão de aprender por meio dos textos que leem.

Apostamos no papel fundamental do professor e da escola como mediadores de 
leitura e entendemos que também é nossa função, como editores, fortalecer e esti-
mular as relações estabelecidas entre o livro e o leitor, porque acreditamos na con-
dição formativa da literatura, não só no contexto didático-pedagógico, mas como 
possibilidade de desenvolvimento da imaginação e da criatividade do ser humano. 

Esperamos que este Material se constitua numa ferramenta de acesso à língua 
escrita e compreensão leitora, elementos essenciais tanto para a apropriação de 
todas as matérias do currículo escolar como para a construção de cidadãos atuan-
tes na sociedade em que vivemos.

Bom de Ler

1 LOMAS, Carlos; SOUSA, Maria de Lourdes D. O valor das palavras II. Gramática, 
literatura e cultura de massas na aula. Porto: Edições Asa, 2006. 



8

D
O

 R
O

C
K

 A
O

 C
L

Á
S

S
IC

O
 

CARTA AO PROFESSOR

Pretendemos apresentar aqui um conjunto de perspectivas acerca da leitura e dos 
seus desempenhos e das formas de abordá-los em sala de aula, tendo como objetivo 
um trabalho que pense o ensino-aprendizagem de multiletramentos no Ensino Médio 
de modo consoante ao preconizado pela Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 
2018). A ideia é iluminar alguns percursos de leitura do livro Do rock ao clássico, de 
Arthur Dapieve, de maneira que fiquem potencializados possíveis desdobramentos 
interdisciplinares condizentes com o contexto da vida contemporânea. Partimos da 
ideia da leitura como lugar de exercício da formação pessoal e da reflexão crítica, 
simultaneamente. Pretendemos, antes, abrir caminhos, em vez de trazer explicações 
e formulações prontas que coloquem em segundo plano a multiplicidade de leituras 
que um livro traz.

DO ROCK AO CLÁSSICO: PERSPECTIVAS DE LEITURA

As crônicas são textos literários que, regularmente, tomam como ponto de partida 
o cotidiano do próprio cronista. São textos que têm o potencial de estabelecer uma 
relação de proximidade com o leitor, uma vez que, de modo geral, optam por uma lin-
guagem condizente com os aspectos da vida comum narrada. Por isso, elas são objetos 
literários singulares: permitem que o escritor adote um tom coloquial e uma interação 
verbal próxima à da conversa, reforçando os vínculos com o leitor, ao mesmo tempo 
que aborda dos temas mais banais aos mais profundos. 

O que o educador vai descobrir, ao explorar Do rock ao clássico: cem crônicas 
afetivas sobre música, de Arthur Dapieve, é uma experiência de duplo interesse: 
por um lado, os textos são ágeis, levemente humorísticos, mas também marcados 
por medos, angústias e outras emoções mais densas. Por outro lado, são textos que 
narram experiências de leitura, em que proliferam referências, principalmente musi-
cais, evidentemente, já que a música é o objeto escolhido, mas não exclusivamente.

 Se pensamos na leitura como uma atividade de exploração em busca de significa-
dos, em que uma determinada obra se abre para a nossa percepção e compreensão, 
podemos entender o livro de Dapieve como um trabalho de um leitor de músicas 
bastante dedicado e em certa medida voraz. A própria organização da obra sugere 
uma espécie de percurso formativo, em que se passa de um campo de experiências 
de escuta musical a outro sempre sugerindo um renovado interesse no fenômeno. 

Nesse sentido, o que se destaca nesse conjunto de crônicas, em primeiro lugar, 
é a viabilidade do seu acesso a qualquer estudante. Isso se dá não apenas pela 
linguagem, mas igualmente pelo objeto, uma vez que a música é fator de interesse 
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humano e se relaciona de modo ainda mais forte com os jovens. As culturas juve-
nis estabelecem comumente uma ligação entre gêneros musicais, práticas sociais 
e culturais e a formação de identidades. De alguma maneira, nos textos em que o 
cronista aborda o seu início de carreira, na década de 1980, vem à tona todo esse 
conjunto de representações. 

Em segundo lugar, ao fazer esse jogo espelhado, em que o leitor vai adentrar o 
repertório de leituras do autor, o livro possibilita a reflexão e o exercício lúdico com 
base num experimento de metalinguagem. Tal gesto provoca o leitor a não apenas 
discutir as opiniões expressadas — se tal gênero musical é assim ou assado, se aque-
le cantor é mesmo como o autor percebe etc. —, como também refletir sobre o que 
é ler. Ou seja, o livro nos faz pensar sobre como lemos partituras, discos, canções, 
poemas, romances, textos em geral. Também nos faz pensar de que modo estabe-
lecemos valor, de que modo nos identificamos a partir do que mais gostamos, como 
um texto nos remete a outras leituras e qual abertura que mantemos para que novas 
experiências de leitura surjam no horizonte. Tais questões põem em evidência a liga-
ção da matéria textual com a discussão das juventudes e de seus projetos de vida, 
na dinâmica entre o sujeito adolescente e sua observação do mundo que vislumbra 
como seus possíveis futuros. O que é bem perceptível — se houver a oportunidade 
de acompanhar de perto as propostas feitas pelo autor — é que uma leitura sempre 
convida o leitor a mais leituras.  

Trata-se, assim, de um livro adequado e altamente indicado para o trabalho com o 
leitor jovem, em formação, que se aproxima, no Ensino Médio, de um universo e de 
um horizonte mais amplos de leitura e de interesses existenciais. Se é verdade que 
o livro apresenta uma relação de proximidade e de facilidade no que diz respeito ao 
seu acesso, também é verdade que ele coloca uma questão que já exige um ama-
durecimento maior. A disposição para problematizar e discutir as suas escolhas e o 
seu repertório de leitura (musical, livresca, existencial) envolve um conjunto de expe-
riências prévias, uma busca por se afirmar e se entender a partir dos objetos da cul-
tura que começamos a vivenciar nos meados da adolescência. Nesse sentido, você 
mesmo, educador, pode propor com o texto um momento de reflexão mais ampla. 

O cronista é um leitor de larga experiência, de que o livro é testemunha, afinal 
os textos foram escolhidos a partir do acúmulo de mais vinte anos como colunista 
de jornal de grande circulação do Rio de Janeiro. É possível observar como, muitas 
vezes, num texto, Dapieve confessa as mudanças de seus gostos e de sua sensibili-
dade. A mais marcante delas é a que percorre sua postura de recusa inicial à música 
popular brasileira, numa juventude de adesão comprometida ao punk rock, até a ida 
a um primeiro show de Bethânia — na comemoração dos quarenta anos de carreira 
da cantora. Nesse sentido, rever nas mudanças do outro as próprias transformações 
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ao longo da vida, no que diz respeito aos hábitos de escuta, de leitura, aos objetos 
da cultura humana de modo geral, enseja uma jornada de reconhecimento e de 
constatação de que o modo como lemos é o modo como vivemos. Daí, a velha con-
versa sobre leitores e livros, que sugere que sempre temos uma relação renovada e 
nunca somos os mesmos, nem as leituras e releituras que fazemos são iguais. 

De outro modo, a perspectivação da leitura que o livro proporciona também suge-
re ao professor de Língua Portuguesa e de Literatura uma ideia plástica de formação 
do leitor. Afinal, entendemos que àquilo que o jovem resiste hoje pode ser o que 
desperta o seu fascínio amanhã, e que o importante não é tanto que ele se conven-
ça e internalize os valores canônicos e literários socialmente estabelecidos, mas que 
crie uma relação concreta com a experiência da leitura para que possa moldá-la de 
acordo com suas próprias transformações e experiências de vida. O importante se 
encontra na construção dos primeiros passos para o estabelecimento desse vínculo. 
Do rock ao clássico representa um ótimo companheiro para esses passos.

SOBRE O CRONISTA E O SEU CONTEXTO

Talvez, nesse momento, seja importante então falarmos sobre o autor que comparti-
lha, por meio das crônicas em questão, seus gostos e impressões, vale dizer, sua visão 
de mundo. Arthur Dapieve nasceu no Rio de Janeiro em 1963, e é comumente identifi-
cado, a partir de sua formação como jornalista, embora, em função de sua experiência 
na área, também seja reconhecido como escritor e crítico musical. Dapieve concluiu 
sua graduação em jornalismo na PUC-Rio em meados da década de 1980, estando 
a sua carreira, de certo modo, ligada profundamente a esse contexto, de forma que 
podemos entendê-los como anos formativos fundamentais. Não à toa, dez anos após 
sua formação, o autor publicou um livro que passou a ser referência para entender um 
dos movimentos estéticos dominantes da música popular do momento. BRock — o 
rock brasileiro dos anos 1980, lançado pela Editora 34 em 1995, além de se configurar 
como item bibliográfico básico para todo pesquisador interessado na cena cultural 
brasileira do período, tornou-se referência pelo neologismo usado no título. Na pala-
vra, ao juntar a sigla que identifica o Brasil com a palavra inglesa que designa o gênero 
musical, o autor sintetizou um movimento. Trata-se dos grupos de artistas e de suas 
obras que, ao se colocarem diante da situação política e social do Brasil do final da 
ditadura civil-militar, se valeram do comportamento e da estética associados ao rock, 
em especial ao punk rock, para afirmar novos modos de ser e de pensar a canção, a 
juventude e a manifestação política e social através da arte.

De fato, como o próprio cronista admite em diversos textos, e como aparece 
sugerido pelo título do livro Do rock ao clássico, as formas de expressão do rock 
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constituíram a sua formação básica, uma espécie de relação com a linguagem e 
com a intervenção social que constituem sua primeira (in)formação. Nesse senti-
do, embora o percurso do livro construa a imagem, justamente, de um ouvinte-
-leitor atento, disposto a se reformular e a expandir suas perspectivas, revela-se, 
no fundo, uma percepção da ordem da constituição de uma sensibilidade ligada à 
expressão direta, de ímpeto rebelde e/ou revolucionário. Tal quadro de referência 
vai se revelar muito produtivo para a abordagem de diálogos com a sociologia e 
antropologia, evidenciando-se o peso do contexto na formação sensível e afetiva 
de cada um.

É reiterado o uso que o cronista faz da expressão “minha geração” ou variantes para 
se referir justamente a um grupo de pessoas que, na juventude, esteve ligado a esses 
ideais roqueiros. Dentro de tal ponto de vista, duas questões parecem ser marcantes 
para a juventude roqueira dos anos 1980, que se formou junto com o cronista: (1) o 
rock pode ser pensado em termos brasileiros, ou melhor, um músico brasileiro pode se 
pensar em termos roqueiros sem que isso implique uma contradição; (2) o rock envol-
ve uma atitude política que, se significa um gesto de recusa da ordem social vigente, 
não tem nada a ver com alienação diante das relações da geopolítica global.  

De certa maneira, dizer isso é reconhecer que a juventude dos anos 1980 passou, 
em outros termos e diante de outro contexto político, pela encruzilhada de questões 
estéticas, políticas e ideológicas que marcaram os anos 1960 e 1970 com a deriva 
da Bossa Nova, a música de protesto e o Tropicalismo. O próprio autor, em uma 
entrevista, afirma: 

O rock estava, naquele momento ainda, numa discussão meio antiga, 
que caía num limbo ideológico, é como se ele fosse ruim para os dois 
lados mais extremos do espectro. A analogia que eu uso no livro é que 
ele ganhou passaporte, ganhou nacionalidade brasileira (DAPIEVE, 
2019, p. 84). 

Como fica claro, nessa entrevista de Dapieve, o primeiro problema era justamente 
a ideia de estrangeirismo, de elemento estético desvinculado ou desengajado de 
uma linha de composição e canto da música popular brasileira. O segundo era que 
se repetia a cena discursiva de acusações aos ouvintes fãs de rock de consumidores 
facilmente subsumíveis ao poder do capital e da potência imperialista dos Estados 
Unidos. O rock seria, portanto, alienado das relações sociais de poder que estariam 
por trás da desigualdade das trocas culturais e dos símbolos de valorização e prestí-
gio na cena estética e política. Dapieve declara: 
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E aí depois de 15 anos ou mais, começou-se a achar que era possível 
fazer um rock brasileiro, que ele tinha algo a dizer para o Brasil e, 
pelo contrário, antes de ser alienado ele era muito politizado. Tão 
politizado quanto a música dos festivais na década de 1960, que se 
assumia, se dizia tanto de esquerda, e que os roqueiros não se quali-
ficavam muito nessa onda, muito política, de muita crítica ao sistema 
(DAPIEVE, 2019, p. 85).

Do ponto de vista de um discurso de formação de ouvinte/leitor, de constituição 
de uma sensibilidade, percebe-se a marca de um discurso que precisou se afirmar 
num movimento contrário a esse duplo vínculo: da negação da nacionalidade e 
da negação da política. Não deixa de ser curioso que, nesse sentido, no plano 
estético, como o próprio cronista admite, vai se operar de modo correspondente 
uma dupla recusa. Uma recusa que seria da tradição, do nome e do peso da MPB 
— entendida como sofisticada em excesso, inadequada à expressão das forças 
mais básicas do rock. Junto a ela, também haveria uma recusa da política como 
saída para os seus próprios problemas — entendida como viciosa e viciada num 
jogo de cartas marcadas que comprometia a reelaboração democrática em curso. 
Aqui o lema Do it yourself (Faça você mesmo) do movimento punk dos anos 1970 
é constantemente lembrado pelo autor. Ora, o eixo a partir do qual se unifica essa 
dupla recusa é justamente o da compreensão do movimento punk rock. 

De acordo com o autor (DAPIEVE, 2019), trata-se de movimento que foi inédito 
no percurso da compreensão musical, justamente por apresentar uma compreen-
são não evolutiva da sequência histórica da arte sonora. Assim, ao propor que a 
mensagem importava mais do que o meio, o punk recusava tanto a alta elabora-
ção melódica e harmônica que caracterizava certa produção da canção popular 
quanto a sutileza de letras baseadas em jogos linguísticos de subentendidos e 
reforço de linguagem figurada. 

O deslocamento implica uma mensagem direta e uma atitude de quem não con-
cilia com um sistema que significa a reprodução permanente de injustiças. Nesse 
sentido, a posição sobre a realidade prepondera com relação a outras compreen-
sões de modos de fazer arte. A postura diante da vida é compreendida como 
tendo um valor de verdade maior ou mais efetivamente significativo, enquanto 
que a elaboração linguística e musical, formal, passa a ser entendida como jogo 
de linguagem social, que admite e reproduz a hipocrisia da própria sociedade. 
O eixo político de tal disputa, no contexto brasileiro, se encontra justamente nos 
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conflitos do final da ditadura civil-militar e na transição para a democracia. Trata-se 
de um momento da história brasileira mais conturbado do que se pode imaginar 
à primeira vista. 

Não à toa, há professores e professoras de História que vão encontrar na produ-
ção musical do BRock material para o estudo desse momento no final do século XX, 
como é o caso de Aline Rochedo: 

O rock propõe a troca, a integração com o conjunto, estimulando o 
público a sair da convencional passividade. Com isso, os saberes es-
colares enriquecem-se com os saberes extraescolares, conforme in-
dicação da LDB (título II, artigo 3º), ganhando uma nova dinâmica e 
sendo ressignificados pela busca de uma leitura crítica e reflexiva dos 
problemas vividos. Os discursos nas músicas indicam fatos ligados aos 
anos de ditadura civil-militar à transição democrática e caracterizam 
uma nova geração de jovens brasileiros, cuja visibilidade é atribuída 
ao rock, à geração Coca-Cola. (ROCHEDO, 2012, p. 2) 

A autora vai enfatizar o modo pelo qual vários dos versos demonstram como a 
insatisfação com o processo de transição se associa a uma percepção de que a de-
mocracia não se efetivará de acordo com o que foi idealizado.

Um dos casos citados por Rochedo (2012) é o da música “Inútil”, da banda Ultraje 
a Rigor. A letra da canção é lida, no contexto da época, como uma resposta dire-
ta à afirmação do general-presidente Figueiredo de que os brasileiros não sabiam 
sequer escovar os dentes e, portanto, não poderiam estar prontos para o exercício 
do voto. Ao assumir, ironicamente, tal fala sobre o brasileiro, a canção funcionaria 
como um protesto explícito, direto, uma intervenção na cena política, uma resposta 
inequívoca — diferente das letras de cenas implícitas e alusões metafóricas da can-
ção popular imediatamente anterior. Dentro de tal perspectiva, a discussão tanto da 
estética quanto da política está subsumida a uma espécie de crivo que tem base na 
vida, no comportamento, de modo que o protesto não seja uma posição encenada 
num palco, ou encaixada nas fileiras do gênero musical do mercado. 

Nesse sentido, por meio da expressão do rock, a juventude investe numa forma 
de ação na cena dos debates políticos, assumindo a ideia da necessidade de uma 
transformação das relações sociais de poder. Aqui, entram questões de outra ordem: 
não apenas a ordem política, mas a desigualdade social, as relações afetivas, as con-
dições de terceiro mundo na nova ordem geopolítica global, que ia se anunciando 
ao longo da década. As bandas são formas de se manifestar e de chamar à ação os 
jovens do país, insatisfeitos com os limites de nossa condição. Poderíamos entender 
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o lema clássico do movimento punk rock, Do it yourself (Faça você mesmo), não só 
como a decisão de tocar música recusando o modelo do virtuosismo e do domínio 
das técnicas de composição e manejo de instrumentos, mas também como convo-
cação e compreensão política que imagina um ativismo e uma participação política 
de implicação dos cidadãos nos rumos do país. O próprio nome das bandas por 
vezes vai enfatizar o aspecto coletivo e o posicionamento diante do contexto histó-
rico, como é o caso da Legião Urbana (Renato Russo, o vocalista da banda, aliás, foi 
tema de uma biografia escrita por Arthur Dapieve publicada em 2000 e reeditada 
em 2020, em comemoração dos vinte anos da publicação e sessenta do nascimento 
do músico). O ponto de partida indicado pelo título de nossa antologia de crônicas é 
o do rock desse contexto. Ou seja, não se trata de partir do rock da Jovem Guarda, 
nos anos 1950, ou do grupo Os Mutantes, da década de 1960, mas, sim, do rock de 
influência iconoclasta e contestadora, marcada pelas referências internacionais do 
movimento punk. 

Se o livro restringisse suas crônicas a esse material — basicamente abordado nas 
duas primeiras seções — o resultado seria bem diferente. A temática resultante de 
vinte anos de escrita em cadernos culturais é a de um percurso apaixonado pelo 
mundo da música, que tem o BRock dos 1980 como ponto de partida, mas não se 
limita a ele, nem é limitado por ele com relação a seus pontos de chegada. A ex-
periência que as diversas crônicas apontam é a de mergulho e descoberta, é a de 
expansão do gosto, do valor, a partir de uma formação de sensibilidade original. O 
que as crônicas nos permitem ver, conforme atravessam a década de 1990 e a déca-
da de 2010, é como, nas experiências da República vigente a partir da constituição 
de 1988, o ouvinte-leitor Arthur Dapieve vai descobrindo novas sonoridades, flexi-
bilizando seus posicionamentos estéticos e tornando mais complexas suas posições 
existenciais, musicais e políticas. 

Trata-se de processo de formação, crescimento e amadurecimento, que é pos-
sível acompanhar pelas idas e vindas, pelas descobertas do que não é novo para 
os outros mas é novo para si etc. Em nenhum momento, o cronista parece voltar 
atrás em seus primados estéticos básicos, o da importância da vida e do corpo na 
experiência musical, a valorização da contundência das letras, a ideia do primado 
do posicionamento e da intervenção direta sobre o artifício e a encenação. Esses 
valores, entretanto, deixam de ser indiscutíveis, como se fossem dogmas, leis inal-
teráveis, e passam a ser uma bússola de orientação moral e sentimental, que pos-
sibilita o encontro de novos caminhos, a exploração de outras trilhas. Ele, de fato, 
se torna alguém que ouve de tudo e, nessa circunstância, encontra um verdadeiro 
amor, o da música.
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PROPOSTAS DE ATIVIDADES I

APRESENTAÇÃO

Ao tratar do eixo específico acerca da área das Linguagens e suas Tecnologias, na 
abordagem pertinente ao Ensino Médio, o documento da Base Nacional Comum 
Curricular pontua: 

O trabalho com a Arte no Ensino Médio deve promover 
o entrelaçamento de culturas e saberes possibilitando aos 
estudantes o acesso e a interação com as distintas manifes-
tações culturais populares presentes na sua comunidade. O 
mesmo deve ocorrer com outras manifestações presentes 
nos centros culturais, museus e outros espaços de modo a 
propiciar o exercício da crítica, da apreciação e da fruição 
(...). (BRASIL, 2018, p. 483) 

Quando consideramos a abordagem da leitura literária, ainda mais um livro que 
tem como matéria crônicas afetivas sobre música, precisamos reconhecer que esta-
mos no terreno da interdisciplinaridade. O trabalho será tanto mais rico a partir do 
momento em que o diálogo entre as artes da escrita e da música for propiciado e 
clarificado, possibilitando redescobertas e revalorizações do universo próximo, bem 
como descobertas e valorizações de novas experiências. Nesse sentido, a orienta-
ção do conhecimento sobre a comunidade articulado ao conhecimento sobre os 
espaços institucionais pelos quais as obras circulam precisa estar no foco da prática, 
assim como uma articulação entre o universo próprio e o universo social, de conhe-
cimento do mundo do outro. É bastante clara a determinação do objetivo das ativi-
dades no fim da citação: a experiência estética (apreciação e fruição), mas não só, a 
formulação de juízo crítico. 

As atividades propostas buscam, portanto, conciliar os seguintes elementos: 

(a) o diálogo entre a dinâmica do conhecimento sobre o universo da comunidade 
e o acesso a informações mediadas por aparelhos culturais institucionais;

(b) a importância de garantir o protagonismo do estudante na construção de seu 
processo de aprendizagem, de modo a concretizar sua autonomia e sua reflexão 
crítica, conforme estipulado pela BNCC;

(c) a importância do trabalho com diferentes gêneros discursivos de diferentes 
registros linguísticos, diferentes mídias;

(d) o desenvolvimento da perspectiva crítica na apreciação dos objetos culturais. 
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As atividades propostas envolvem um percurso que vai da experiência leitora à 
produção textual. Pretendemos enfocar também possibilidades de trabalho que pri-
vilegiem e valorizem a ambientação com os meios e a cultura digitais, favorecendo 
os multiletramentos, conforme preconizado pela BNCC.

ATIVIDADES PRÉ-LEITURA

O início da atividade compreende os seguintes expedientes a serem realizados 
em sala de aula: 

	discussão coletiva sobre os hábitos dos próprios estudantes com relação 
a ouvir músicas (preferências, frequência, dispositivos tecnológicos utiliza-
dos etc.); 

	explicitação das diferentes divisões e classificações históricas dentro de múl-
tiplos tipos de música (divisões entre formatos, gêneros etc.); 

	abordagem de textos distintos que tratam da música (resenhas de discos, 
trechos de podcasts sobre o assunto etc.); 

	discussão sobre preferências musicais, critérios de avaliação e formas de se 
valorar objetos musicais.

O objetivo do percurso inicial é não apenas valorizar a experiência prévia trazi-
da pelo estudante, como também colocá-lo numa posição de reconhecimento e 
autorreflexão, compreendendo que gosto, sensibilidade, paixões são elementos 
cultivados culturalmente. Além disso, a discussão sobre os critérios de avaliação 
abre espaço para o exercício argumentativo em sala de aula — num registro oral, 
com revezamento de turnos de fala defendendo cada ponto de vista. Também 
se pode aproveitar a produção oral na construção de pequenos parágrafos que 
funcionem como exercícios de escrita e tratem de questões como: É possível 
estabelecer critérios objetivos e válidos para todo o mundo como método de 
avaliar música? 

Nesse sentido, a prática da sala de aula deve desenvolver uma espécie de media-
ção entre os afetos, percebidos individualmente, e o espaço público, que prima pelo 
estabelecimento de múltiplas razões necessariamente demonstráveis na articulação 
das diferenças. Assim, entende-se como objetivo fundamental das atividades o de-
senvolvimento do previsto pela BNCC quanto às competências e habilidades do 
trabalho com Linguagens e suas Tecnologias: 
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Compreender os processos identitários, conflitos e relações 
de poder que permeiam as práticas sociais de linguagem, res-
peitando as diversidades e a pluralidade de ideias e posições, 
e atuar socialmente com base em princípios e valores assen-
tados na democracia, na igualdade e nos Direitos Humanos, 
exercitando o autoconhecimento, a empatia, o diálogo, a re-
solução de conflitos e a cooperação, e combatendo precon-
ceitos de qualquer natureza. (BRASIL, 2018, p. 490)

ATIVIDADES DURANTE A LEITURA

Para essa atividade, a proposta é dividir a leitura em cinco grupos, que realizam a 
leitura de uma a três crônicas, debatendo o texto internamente. Cada grupo deve 
ler crônicas de uma parte diferente do livro.

Após a leitura, o grupo deve questionar, tendo em mente as discussões realizadas 
no primeiro momento, de que modo o autor classificou as músicas, como expressou 
suas preferências, se é possível extrair as ideias do autor acerca de critérios de ava-
liação dos objetos musicais. Em seguida, cada grupo deve apresentar para a turma 
as crônicas e as suas impressões de leitura iniciais.

Podem ser estabelecidos questionários que busquem mapear o conjunto de in-
ferências dos(as) estudantes, explicitando que, se no momento inicial partia-se de 
uma observação de si e das suas próprias relações afetivas com a música, agora o 
objetivo é se questionar acerca dos modos do outro, observando como se cons-
troem nos textos das crônicas suas formas de organização. Um elemento importante 
é promover uma espécie de autorreflexão da leitura a partir de perguntas-chave, 
por exemplo: De que modo no texto o autor sugere motivos para que determinado 
disco/canção/artista seja considerado bom? 

O estudante-leitor desenvolve mais e melhor sua autoconsciência linguística e lei-
tora se puder relacionar as respostas que for estipulando para cada questão com 
frases, trechos ou elementos linguísticos específicos. Digamos que um grupo conse-
guiu estabelecer que o autor valoriza canções com letras diretas e sinceras, de um 
ponto de vista emocional. É ainda mais interessante se eles puderem demonstrar 
isso pelo uso dos adjetivos para se referir a um cantor/grupo musical numa determi-
nada crônica.

Cabe ao professor, portanto, criar as condições e sugerir os instrumentos para que 
os estudantes consigam realizar a leitura de modo mais completo e autoconsciente 
possível. Entende-se que, assim, o trabalho de leitura literária mantém como um de 
seus focos o preconizado pela BNCC: 
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Apreciar esteticamente as mais diversas produções artísticas 
e culturais, considerando suas características locais, regionais 
e globais, e mobilizar seus conhecimentos sobre as lingua-
gens artísticas para dar significado e (re)construir produções 
autorais individuais e coletivas, exercendo  protagonismo de 
maneira crítica e criativa, com respeito à diversidade de sa-
beres, identidades e culturas. (BRASIL, 2018, p. 490)

ATIVIDADES PÓS-LEITURA

Cada grupo deve procurar ouvir as músicas comentadas nas crônicas que leu, em 
seguida, pesquisar novas informações sobre esse material. É possível sugerir que 
procurem a playlist criada pelo autor, e baseada nas crônicas do livro, na plataforma 
de streaming Spotify. Por fim, os grupos vão produzir podcasts sobre os gêneros 
musicais, ou sobre as músicas mencionadas pelo autor. O texto oral pode tanto ser 
gravado em áudio ou, não havendo meios para a gravação, ser apresentado ao vivo 
em sala de aula. O texto deve conter mescladas as perspectivas do autor das crôni-
cas com as perspectivas dos próprios jovens. 

O gênero da fala, ou do diálogo em programa de podcast, apresenta vantagens, 
pois não apenas permite a manutenção do registro próximo ao coloquial, como no 
caso da crônica, mas também porque aciona formas comunicativas diversas, referen-
tes à oralidade e ao domínio da dinâmica de tecnologias do mundo contemporâ-
neo. De tal forma, entende-se que é possível trabalhar com questões e habilidade 
relativas às multisemioses e multimodalidades acionadas pelos gêneros do mundo 
digital, tornando possível a compreensão de que: 

Não se trata de substituição ou de simples convivência de 
mídias, mas de levar em conta como a coexistência e a con-
vergência das mídias transformam as próprias mídias e seus 
usos e potencializam novas possibilidades de construção 
de sentidos. (BRASIL, 2018, p. 487)
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PROPOSTAS DE ATIVIDADES II

APRESENTAÇÃO

Se a primeira atividade proposta coloca uma dinâmica de grupo, separando os mo-
mentos de leitura e compartilhamento da leitura com a turma em etapas diferentes, 
a ideia é que na nova atividade se parta do compartilhamento coletivo da turma. 
Igualmente, se a primeira atividade, além da leitura de literatura, estabelecia diá-
logo exclusivo com o terreno da música, objeto do cronista, a ideia agora é cha-
mar outros saberes, propiciando práticas interdisciplinares com o campo da História, 
dentre outros. Nesse sentido, assim como o gesto de várias crônicas, se o primeiro 
momento buscava chamar a atenção para elementos individuais de percepção, afeto 
e recepção musical, a ideia é que, no segundo momento, se busque produzir uma 
sensibilização para os aspectos coletivos de apreensão e percepção dos fenômenos 
concernentes a objetos culturais. Trata-se, portanto, de explicitar que ouvir música, 
ler livros, entre outros, são sempre ações que se inscrevem num contexto histórico, 
relacionando-se com formas coletivas de produção de sentido.

 Aprofundam-se, assim, o trabalho com as relações entre os textos e questões 
relativas ao estudo das sociedades, articulando de modo claro temas sociológicos 
e antropológicos, como: os diferentes estilos de vida nas cidades brasileiras e a 
transformação deles de acordo com a passagem do tempo. Comentando a primeira 
competência específica, a saber, a de compreender o funcionamento de diferentes 
linguagens e práticas culturais, descrita ao tratar da área de Linguagens e suas Tec-
nologias, a BNCC aponta: 

Essa competência específica indica que, durante o Ensino 
Médio, os jovens devem desenvolver uma compreensão e 
análise mais aprofundadas e sistemáticas do funcionamen-
to das diferentes linguagens. Além disso, prevê que os es-
tudantes possam explorar e perceber os modos como as 
diversas linguagens se combinam de maneira híbrida em 
textos complexos e multissemióticos. (BRASIL, 2018, p. 491) 

Ora, para de fato desenvolver uma compreensão e análise sistemática de dife-
rentes linguagens é necessário que venha à tona a espessura histórica do fenôme-
no da produção de sentido. Ou seja, é preciso que o estudante compreenda que 
as formas da língua, as formas dos textos, as formas da música não existem em 
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abstrato, num universo ideal, ou virtual, de potencialidades puras. Pelo contrário, 
as formas se estabelecem, se reproduzem, se transformam em intenso diálogo com as 
transformações históricas dos contextos sociais. Muitas vezes, diante da consciência 
de tal fato, a prática de sala de aula se volta a uma exposição de contextos histó-
ricos como dados explicativos do fenômeno textual. A ideia da atividade proposta 
é pensar a questão de outro ponto de vista, isto é, pensar outros modos possíveis 
de inserção e atuação históricas a partir da observação da complexidade de textos 
nossos com a sociedade em que vivemos.

ATIVIDADES PRÉ-LEITURA

O início da atividade compreende os seguintes expedientes a serem realizados em 
sala de aula: 

	discussão coletiva sobre quais músicas atuais representam o tempo que 
vivemos no presente; 

	explicitação das diferentes formas de grupos pensarem e de identificarem a 
relação entre o mundo e a música; 

	abordagem de textos distintos que tratam do modo como canções e ou-
tros objetos culturais são relacionados a momentos históricos, e como o 
contexto influencia gostos e percepções.

O elemento fundamental da proposta, inicialmente, deve ser entendido como uma 
espécie de apuração do modo de os estudantes pensarem as relações históricas. 
Perguntas, como “O que caracteriza nosso tempo?”, devem levantar suas percep-
ções dos elementos socio-históricos que são mais salientes na percepção das ju-
ventudes. Esse momento inicial guarda potencial específico no que diz respeito ao 
diálogo com o campo das Ciências Humanas e suas Tecnologias, podendo ser facil-
mente associado ao que a BNCC formula acerca da abordagem histórica: 

Assim, no Ensino Médio, os estudantes precisam desenvol-
ver noções de tempo que ultrapassem a dimensão crono-
lógica, ganhando diferentes dimensões, tanto simbólicas 
como abstratas, destacando as noções de tempo em dife-
rentes sociedades. Na história, o acontecimento, quando 
narrado, permite-nos ver nele tanto o tempo transcorrido 
como o tempo constituído na narrativa sobre o narrado. 
(BRASIL, 2018, p. 563) 
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O passo do diálogo interdisciplinar é importante para a sequência do problema, 
uma vez que nenhuma canção abarcará a totalidade das características comentadas 
do momento presente, mas, antes, a associação entre atualidade-canção vai operar 
uma seleção de dados. Quer dizer, deve-se observar tanto o imaginário produzido 
sobre a nossa história quanto confrontá-lo com alguns dados da realidade — au-
mento da desigualdade social, acirramento da crise climática, novos comportamen-
tos sociais e afetivos, desenvolvimento tecnológico e seu impacto na vida e nos 
hábitos sociais. Cada uma dessas características pode ser abordada de diversos 
modos em canções distintas. Nesse sentido, refletir sobre qual melhor representa 
uma temporalidade é também propor a pergunta acerca de qual fenômeno históri-
co constitui os nossos modos de produção de sentido de forma mais evidente. 

Alguns textos que podem ser usados na sugestão de uma relação entre tempo 
histórico e obra musical são trechos de biografias e autobiografias de artistas, ou 
ensaios sobre obras específicas. Em Verdade tropical, por exemplo, ensaio auto-
biográfico de Caetano Veloso, temos todo um exercício de relação constante entre 
a história da música popular e a história individual, de modo que o tempo todo 
surge a reflexão sobre o próprio país e seu contexto específico.

ATIVIDADES DURANTE A LEITURA

Para essa atividade, a proposta é ler coletivamente a crônica “Sinal Fechado?”, com 
explanações de elementos contextuais sobre a ditadura civil-militar brasileira, e tam-
bém sobre a Era dos Festivais de Música. O texto funciona especialmente como 
catalisador de novos sentidos para a reflexão proposta por não apenas debater a 
relação de uma canção com o contexto histórico em que surgiu, mas por trazer o 
problema mencionado para a atualidade. Desse modo, fica perceptível que o que 
uma canção pode trazer, plasmado em seu sentido, não é tanto o acontecimento 
histórico, mas a sensação de viver numa determinada época. 

Assim, alguns dos elementos discutidos inicialmente podem voltar na apreciação 
da crônica a partir de elementos específicos, como a problematização feita pelo 
autor da relação entre categorias como “universal” e “local” na produção artística, 
ou entre “temporalidade” e “atemporalidade”. Uma das sugestões mais produtivas 
da crônica é a do quanto a temporalidade se encontra a partir da observação dos 
subentendidos. Trata-se de texto que parece, por si mesmo, investigar os elemen-
tos sociológicos e antropológicos na relação complexa entre a obra musical e seu 
tempo. Por isso, mostra-se ainda mais aproveitável para que em sala de aula se volte 
para o problema da relação do próprio livro e das crônicas com seu tempo. A ênfase 
em tais questões é trabalho fundamental para o desenvolvimento de competência 
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prevista pela BNCC: “Compreender os processos identitários, conflitos e relações 
de poder que permeiam as práticas sociais de linguagem.” (BRASIL, 2018, p. 492) 
Diz o texto do documento: 

Para desenvolver essa competência, os estudantes de 
Ensino Médio precisam analisar e compreender as cir-
cunstâncias sociais, históricas e ideológicas em que se 
dão diversas práticas e discursos. Isso significa interpretar 
de modo contextualizado tanto produções artísticas (uma 
pintura como Guernica, um romance como Macunaíma, 
uma obra literária como Terra sonâmbula, uma peça mu-
sical para coro e orquestra como Choros nº 10 ou uma 
canção como O bêbado e a equilibrista, um espetáculo 
de dança como Gira em suas relações com a música do 
Metá Metá etc.) quanto textos de outros campos (o remix 
político George Bush/Imagine, determinado projeto de 
lei, uma notícia acompanhada de artigos de opinião em 
algum veículo jornalístico, entre muitos outros exemplos). 
(BRASIL, 2018, p. 492) 

Nesse sentido, deve-se explicitar que as relações notadas entre canção e tempo 
histórico, entre crônica e tempo histórico, também são observáveis em outros textos 
e formas, compondo elemento fundamental do processo de significação. Após a 
leitura, a turma deve, tendo em mente as discussões realizadas no primeiro momen-
to, pensar criticamente a comparação entre os diferentes momentos históricos feita 
pelo autor, a saber, entre as décadas de 1960-1970 e a atualidade.

ATIVIDADES PÓS-LEITURA

Cada estudante deve produzir uma resenha crítica sobre uma canção que considere 
expressar de modo contundente a experiência de estar no mundo em que vivemos 
no presente. O texto da resenha deve ser orientado a preencher os requisitos: 

	juízo crítico acerca da canção e de uma gravação específica; 
	explicitação do ponto de vista do autor, de modo crítico expresso com domínio 

da forma culta; 
	relação entre a percepção individual e elementos coletivos de percepção musical. 
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Assim, objetiva-se uma proposta em que o estudante busque refazer ou recriar 
o gesto do cronista, mas em outro registro e em outro gênero textual. Trabalha-se, 
portanto, com as diferenças entre os gêneros e com diferentes níveis de monitora-
ção do discurso, desenvolvendo uma das habilidades previstas na BNCC: 

(EM13LGG402) Empregar, nas interações sociais, a varieda-
de e o estilo de língua adequados à situação comunicativa, 
ao(s) interlocutor(es) e ao gênero do discurso, respeitando 
os usos das línguas por esse(s) interlocutor(es) e sem pre-
conceito linguístico. (BRASIL, 2018, p. 494)
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APROFUNDAMENTO 

AS CRÔNICAS, AS CANÇÕES: CULTURAS JUVENIS E MEIOS DE 

EXPRESSÃO

Do rock ao clássico: cem crônicas afetivas sobre música está dividido em cinco 
partes, com vinte textos cada uma. A organização não obedece a uma separação 
cronológica, mas temática: Rock, BRock, Músicas Populares, Black Music e Clássicos. 
Uma das pistas sobre as razões de tal divisão se encontra no título. A começar, o 
adjetivo “afetivas”, que caracteriza a própria matéria textual, as crônicas, cumpre 
o papel de informar o leitor de que ele não encontrará um conjunto de textos críti-
cos formando uma espécie de juízo embasado e técnico sobre a produção musical. 
Nesse sentido, conforme veremos, embora se aproximem de resenhas, uma das 
diferenças que marca as crônicas é a ausência de pretensão de um juízo impessoal, 
e do uso de uma razão crítica que se queira imparcial. Antes, o que o leitor encontra 
na crônica são os pontos de vista e o repertório de escolhas que marca o autor. 

Por sua vez, a resenha, como gênero textual fundamentalmente argumentativo, 
será marcada por um esforço de objetividade, baseando-se também em conheci-
mentos e critérios técnicos ou pelo menos sociais, uma vez que traz a marca de uma 
avaliação que tem como horizonte o espaço público e a avaliação como exercício 
profissional. O adjetivo “afetivas” aponta um dado de exposição do cronista, anun-
ciando que, ao longo do livro, vamos descobrir as suas escolhas, preferências, isto é, 
as crônicas sobre as músicas que mais dizem respeito a seu modo de ser.

Dentro de tal perspectiva, podemos nos aproximar de um eixo fundamental para 
a compreensão do livro: os objetos musicais são obras artísticas, mas também 
compõem parte de diferentes repertórios expressivos apropriados culturalmente, 
para que as pessoas manifestem quem são, o que pensam do mundo, como se 
sentem etc. Trata-se de prática, inclusive, que não se manifesta num nível individu-
al, mas que permite a formação de diferentes grupos mais ou menos abertos para 
trocas e intersecções.

Uma das diretrizes que funciona como eixo fundamental para Base Nacional 
Comum Curricular, no que diz respeito ao Ensino Médio, é propor a reflexão so-
bre uma escola que acolha as juventudes, isto é, que seja receptiva com relação 
às diferentes culturas juvenis. Aqui, certa ênfase na marca do plural revela uma 
intenção de deslocar um saber pressuposto sobre a identidade, o comportamento 
e a capacidade do jovem, possibilitando uma produção coletiva do conhecimento, 
em que haja abertura para os saberes trazidos pelas juventudes e para seus mo-
dos de pensar, ser e se afirmar. Tal abertura só pode se dar na medida em que há 
uma compreensão da diversidade e um reconhecimento da especificidade de cada 
modo de vivenciar a juventude. Como diz o texto do próprio documento: 
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Adotar essa noção ampliada e plural de juventudes signi-
fica, portanto, entender as culturas juvenis em sua singula-
ridade. Significa não apenas compreendê-las como diversas 
e dinâmicas, como também reconhecer os jovens como par-
ticipantes ativos das sociedades nas quais estão inseridos 
(...). (BRASIL, 2018, p. 463, grifo do autor). 

Ou seja, uma abertura ao plural implica uma atenção ao singular, vale dizer, para 
as múltiplas expressões das diferenças que marcam cada experiência.

 Ao falarmos em culturas juvenis, é necessário compreendermos que elas possi-
bilitam aos sujeitos diversos modos de expressão para que eles possam dizer como 
se veem, quem são. O fenômeno é observável no que diz respeito, por exemplo, 
a roupas, acessórios, tatuagens, elementos visuais que se juntam ou se colam ou 
modificam o corpo do indivíduo. A música também será um dos modos mais aciona-
dos pelas culturas juvenis nessa afirmação de quem se é. Nesse sentido, a primeira 
experiência, ao lermos crônicas afetivas sobre música com jovens, é uma forma jus-
tamente de fazer circular esses afetos, permitindo que eles expressem sua própria 
percepção — como se veem, como se inserem no mundo da música e também o 
inverso, como veem a música, como ela constitui seu mundo e seu cotidiano. 

O primeiro funcionamento do texto é o estabelecimento de uma receptividade 
que se encontra com a ideia de uma escola que acolha as juventudes. Afinal, ainda 
segundo o documento da BNCC, para conseguir tal objetivo as escolas devem, 
entre outros pontos: 

garantir o protagonismo dos estudantes em sua aprendi-
zagem e o desenvolvimento de suas capacidades de abs-
tração, reflexão, interpretação, proposição e ação (...); 

valorizar os papéis sociais desempenhados pelos jovens, 
para além de sua condição de estudante e qualificar os pro-
cessos de construção de sua(s) identidade(s) e de seu projeto 
de vida. (BRASIL, 2018, p. 465) 

Ao chamar os jovens a falarem a respeito de música, a se colocarem em diálogo 
em torno de um livro que fala afetivamente sobre o assunto, possibilita-se tanto um 
protagonismo em que se desenvolverá a reflexão constante sobre a própria consti-
tuição dos seus afetos quanto a qualificação da construção de identidade(s). Não se 
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trata tanto de sugerir que se vai ensinar o gosto do autor como algo a ser assimilado 
pelo jovem. Trata-se, antes, de adentrar as experiências do cronista e possibilitar a 
todos o compartilhamento das próprias compreensões acerca desse universo.

 Notemos que — como constitutivo da crônica enquanto gênero literário moderno 
— os textos partem sempre ou de uma notícia compartilhada pelo contexto social 
ou de uma experiência vivida pelo cronista: ida a um show, compra e audição de um 
determinado álbum, audição em forma de homenagem a um músico recentemente 
falecido. Tais vivências compõem um horizonte comum com o qual qualquer um de 
nós pode facilmente se relacionar, pois o terreno abordado pelo cronista é de expe-
riências que possam ter uma base de semelhança com os seus leitores. Cabe, inclu-
sive, nessa abordagem, tornar a sala de aula receptiva aos relatos de cada um dos 
sujeitos que a constituem — qual o último show a que foram? Qual o último álbum 
que escutaram? Como reagiram quando souberam da notícia da morte de deter-
minado músico? De alguma maneira, se constroem, assim, formas de sensibilização 
para o leitor perceber elementos contextuais da experiência humana que o ligam ao 
autor do livro — para além do uso de uma mesma língua.

O CRONISTA CONSIGO: O ROCK E O BROCK

O ponto de partida das crônicas, isto é, a primeira seção temática do livro, é o ponto 
de partida vivido pelo próprio cronista. O rock é o gênero musical com que ele 
primeiro se identificou e que fez com que ele passasse a se interessar por música. 
Tem, portanto, uma espécie de função formativa em sua sensibilidade, como apon-
tamos anteriormente. Podemos ser ainda mais precisos, o que há de solidez de fun-
damento na formação da sensibilidade de Dapieve é o punk rock. 

Em uma das primeiras das inúmeras tentativas de definir os punks, acumuladas ao 
longo de Mate-me por favor, clássico livro que busca estabelecer uma espécie de 
história informal do movimento, encontramos: 

Assim, surgiu um outro tipo de hippie lúmpen, que vinha de uma ver-
dadeira infância de maus-tratos — com pais que o odiavam, pais que o 
haviam rejeitado. A garota talvez viesse de uma família religiosa que a 
chamava de vagabunda ou dizia: “Você fez um aborto, vá embora da-
qui”, ou: “Encontrei pílulas anticoncepcionais na sua bolsa, saia daqui, 
vá embora”. Esses garotos se transformaram num tipo hostil de gente 
da rua. Tipos punks. (MCNEIL; MCCAIN, 2014, p. 43) 
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Trata-se de uma definição com certo aspecto sociológico. Por um lado, marca o 
punk como herdeiro do movimento de contracultura, de que os hippies fizeram par-
te, por outro, os diferencia dos hippies ao fazer questão de apontar a quebra dos 
laços de solidariedade familiares e de classe que permitissem uma sobrevivência em 
outro contexto que não a marca do espaço da rua. Não deixa de ser notável que a 
quebra desses laços, como apontado, encontrará na sua causa justamente a nega-
ção dos modos culturais de uso e de reprodução do corpo, conforme codificados 
pela sociedade e reproduzidos dentro do núcleo familiar. O jovem que, ao abraçar 
os ideais da contracultura, se viu sem as garantias e seguranças financeiras do con-
vívio em família teve de encontrar nas trocas das relações permeadas pela vivência 
da rua o seu próprio modo de existência. Verificamos, portanto, a experiência da 
exclusão e da marginalidade que estará na base da constituição de suas formas de 
intervir e de se expressar no espaço público.   

 Dentro dessa perspectiva, é bastante significativa a escolha da crônica de 
abertura: “Kurt Cobain caiu no famoso ardil-22”. Escrita nas semanas subsequentes 
à morte do cantor, em 1994, ela narra a história do suicídio como um esforço por 
criar alternativa num mundo em que ela parece ter sido subtraída. A própria anedota 
que ilustra o título remete à situação desesperada de se evitar a deserção formal e 
simultaneamente se evitar servir na guerra por meio da declaração de insanidade. 
Pela própria lógica da sua formulação, o raciocínio sugere atestar o oposto do que 
declara, funcionando como comprovação de sanidade e inviabilizando a dispensa. 
Como o cronista explicita, numa relação intertextual com conhecido ditado popular: 
“Uma espécie de se-correr-o-bicho-pega-se-ficar-o-bicho-come.” (p. 21)

Kurt Cobain, como o texto faz questão de explicitar, não deve ser confundido com 
um integrante do movimento punk das décadas de 1960/1970, mas com alguém 
que reivindica seus pressupostos por notar que seus gestos de protesto desapa-
receram em meio aos lances do mercado midiático da indústria musical. O cantor, 
na crônica, aparece como personagem que encabeça um movimento de pessoas 
inconformadas com esse establishment, que, tendo se alimentado dos traços musi-
cais e comportamentais do punk, parecia suprimir tudo em nome do funcionamento 
econômico — vale dizer, dos anos de impulso neoliberal, 1980 e 1990. O problema 
é que mesmo esse inconformismo, ou a base de sua revolta, passa a ser incorpora-
do como engrenagens da própria máquina do mercado. O que a crônica revela, ou 
deixa a nu, é que o funcionamento do establishment das estrelas do rock e do pop 
mundial consegue cooptar, inclusive, o gesto de recusa mais radical, o do suicídio, 
inserindo-o em sua linha de montagem de ídolos para consumo.

 Dentro de tal perspectiva podemos destacar alguns trechos explicativos que 
parecem conter o principal das reflexões do cronista: 
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Ou seja, revolta contra gente que chafurdava feliz no próprio ma-
rasmo pequeno-burguês, distante da rapaziada ali da esquina. O 
Nirvana — e alguns de seus pares de Seattle — pretendia expressar 
essa insatisfação. Conseguiu. E tão bem que logo todo o movimento 
— já batizado pela mídia de grunge — foi cooptado pela espertíssi-
ma indústria fonográfica americana. (p. 21, grifos nossos em negrito) 

O trecho aponta a construção de oposições básicas que demonstra uma determi-
nada compreensão do mundo como dividido. Existem, de um lado, aqueles carac-
terizados pela imobilidade, pelo “marasmo”, por certas condições de vida próprias 
de uma classe média (“pequeno-burguês”), e que se encontram como que perdidos 
ao se julgarem satisfeitos. A combinação da escolha do verbo “chafurdar”, que tem 
um significado original associado ao movimento de porcos na lama, com o adjetivo 
“feliz” dá o tom do dissenso entre realidade existencial e autoimagem de classe. De 
outro lado, distante, como que ainda excluídos, existe a “rapaziada ali da esquina”. A 
caracterização do segundo grupo pela marca da rua mostra a herança e os laços desse 
segundo grupo social com os punks dos quais falamos nos parágrafos anteriores. Quer 
dizer, se é notável que há aqueles que se acomodaram, há também os marginalizados 
e excluídos, que continuam para além das possibilidades de acesso a uma vida digna.

 Diante dessa situação, o personagem principal da crônica e sua banda expressam 
a sua insatisfação. O problema é que o sucesso dessa expressão, seu próprio poten-
cial comunicativo, é facilmente absorvido pela estrutura de mercado montada. Por 
um lado, pela mídia, que categoriza, rotula, “batiza” o novo movimento, por outro, 
pela indústria fonográfica, que demonstra sua esperteza ao “cooptar” os insatisfei-
tos. No dicionário, podemos encontrar acepções gerais para o termo “cooptar”, 
como “agregar, associar”, ou a ideia de incorporar a uma instituição sem passar 
pelos ritos necessários. Historicamente, a palavra foi utilizada para designar uma es-
tratégia de regimes políticos autoritários que buscavam legitimidade ao trazer para 
cargos importantes intelectuais e artistas reconhecidos. Trata-se, portanto, de uma 
palavra comumente associada a uma estratégia de poder. 

No caso específico de seu uso na crônica, ele parece sugerir uma forma de con-
tínua exploração — isto é, embora a indústria fonográfica não se importe com as 
ideias e a revolta dos punks ou dos grunges, ela reconhece que, ao transformá-las 
em mercadorias, pode ganhar bastante dinheiro com isso. Então, ao fechar con-
tratos que aproveitem a comunicação dos artistas com seu público, mediada pela 
experiência vital da rua, os executivos conseguem uma dupla vantagem: silenciar a 
revolta, ao incorporá-la como produto que ajuda a manter o funcionamento regular 
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do status quo, e manter sua relação de exploração algo vampiresca com os artistas 
e o público.

O autor encerra a apresentação desse problema inicial com a constatação óbvia 
de que o personagem, Kurt Cobain, um dos integrantes da rapaziada da esquina, 
agora tinha que conviver com o outro grupo, que odiava, “executivos, superastros 
e fãs cegos” (p. 21), justamente aqueles que chafurdam felizes no marasmo de seus 
privilégios de classe. Entendendo a armadilha em que caiu, possivelmente buscando 
uma saída, o cantor se suicida. A forma como narra o momento é fundamental para 
entendermos alguns dos sentidos implícitos da crônica: 

Na sexta-feira retrasada, dia em que foi encontrado o corpo do 
músico de 27 anos, miolos estourados, a CNN mostrou um fã de 
Seattle usando uma camiseta com a capa do álbum arrasa-quarteirão 
Nevermind — aquela com o bebê na piscina, prestes a ser fisgado 
por uma nota de dólar — e os dizeres “Cobain está no inferno”, 
recém-pichados. (pp. 21-22, grifos nossos em negrito) 

O primeiro aspecto é o funcionamento do foco narrativo e do quanto isso revela 
o posicionamento do cronista. Ou seja, num material como a crônica literária, não 
necessariamente as opiniões estarão ditas ou enunciadas de modo expositivo. No 
caso, ao apresentar o fato do suicídio no início da frase, numa oração subordinada, 
o autor desloca a informação principal para a abordagem de uma emissora de TV 
acerca de como um dos fãs reage ao acontecimento. O que importa para o cronista 
é desvelar como o gesto do cantor será lido, interpretado e incorporado pelo esta-
blishment. Além disso, ao fazer esse deslocamento, o cronista assume o papel de 
leitor do mundo das imagens. 

Vejamos mais de perto a composição de informações que ele seleciona do canal 
de TV: um fã está com a camiseta em que se apresenta a foto da capa de um álbum 
da banda. A imagem apresenta certo discurso crítico — uma vez que mostra um bebê 
no ato de se deixar seduzir pelo dinheiro. O ambiente aquático poderia inclusive ser 
lido como sugerindo a vida pré-natal. A crítica seria, portanto, que desde antes do 
nascimento o capitalismo já busca fisgar o ser humano, se alimentando dele. Mas 
sobre a camiseta que apresenta essa imagem há um garrancho ou borrão de autoria 
do próprio fã. O garrancho afirma que o autor do disco se encontra no inferno. Vida 
e morte, portanto, passam a estar ligados na mesma sequência de imagens. Mais 
que isso: as imagens da vida e da morte foram incorporadas aos produtos, passam 
a funcionar como mercadorias. 
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Desdobra-se, assim, o ardil-22, a sugestão inicial de uma sinuca em que parece 
não haver saída possível. Se tanto a vida como a morte se tornam comercializáveis 
e parte do sistema de produção de estrelas do rock, o suicídio do cantor alimenta o 
sistema, ao invés de esvaziá-lo. A impressão que se tem, ao fim da crônica, a partir 
da sugestão da narrativa, é que o problema do capitalismo é que, ao incorporar os 
elementos da própria forma de produção da subsistência humana, nos coloca em 
uma guerra em que não há deserção possível.

A leitura atenta da crônica revela alguns aspectos sobre a natureza do texto literá-
rio e sobre a natureza do gênero literário específico de que estamos tratando. Acer-
ca da literatura, fica clara justamente a caracterização da transferência de sentidos 
para o modo de dizer, da potência de significados acumulados pela associação entre 
foco narrativo e associação de imagens. Ou seja, um dos elementos que caracteriza 
o texto literário é o modo como ele vai encapsular sentidos através de recursos for-
mais no lugar do desenvolvimento expositivo do raciocínio.

Poderíamos pensar, por exemplo, como tal traço o distancia, por um lado, da notí-
cia, que também sendo narrativa busca esvaziar, ou pôr em segundo plano, a potên-
cia de significado dos modos de dizer, concentrando seu projeto de sentido sobre 
o objeto do próprio discurso. Uma notícia sobre o suicídio do cantor não poderia, 
portanto, partir da cenografia comentada nos parágrafos anteriores. Por sua vez, 
fica claro como também se cria uma separação com gêneros argumentativos que 
se propõem ao desenvolvimento da reflexão, em vez de um acúmulo de sugestões 
que busca propiciar sua experiência. Nesse caso, cabe ao formulador da resenha 
crítica, ou do artigo de opinião, buscar o convencimento do seu leitor por meio de 
conteúdos explícitos e logicamente concatenados. Essa característica é o que pro-
picia a abertura da literatura às múltiplas leituras e releituras diversas, oferecendo 
experiências sempre renovadas. 

Uma questão que se verifica, assim, é a da proximidade da crônica moderna com 
os elementos característicos dos textos noticiosos, proximidade relacionada ao fato 
de o jornal ser o seu meio de circulação original (tanto do gênero, de modo geral, 
como no caso dos textos selecionados e editados no livro que estamos comentan-
do mais especificamente). Como as professoras Flora Bender e Ilka Laurito (1993) 
enfatizam, embora a palavra crônica, para designar um tipo de texto escrito, tenha 
duas acepções, o conceito moderno está ligado ao desenvolvimento da imprensa 
no século XIX, e sua popularização. 

De acordo com as duas autoras, a palavra e o radical comum em casos diferentes 
apontam para um mesmo traço que está relacionado à origem da palavra: a raiz, vin-
da da palavra grega chronos, que significa “tempo”. Cabe a explicitação da diferen-
ça: no século XV, uma das tarefas do arquivista da Torre do Tombo, espaço destinado 
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ao cuidado e à preservação de documentos relativos ao Reino de Portugal, será 
justamente organizar essa memória de escrituras em narrativa. O primeiro cronista-
-mor, designado pelo rei D. Duarte, foi Fernão Lopes. As narrativas que dão conta 
do passado e da sucessão histórica do reino serão chamadas crônicas, devendo se 
diferenciar de narrativas medievais aproximadas (conhecidas como “cronicões”) por 
um compromisso explícito com o documental e com o factual. 

Com um sentido diferente, surgirá a crônica do século XIX, publicada inicialmente 
como uma espécie de folhetim de variedades. Trata-se de texto que apresenta uma 
escrita mais livre e pessoal e que encontra como único compromisso uma ligação 
com o dia a dia de autores e leitores. Embora seja reconhecível essa diferença de 
enfoque, estilo de escrita e volume dos textos, as professoras registram: “Assim, 
seja um registro do passado, seja um flagrante do presente, a crônica é sempre um 
resgate do tempo” (BENDER & LAURITO, 1993, p.11). Em termos gerais, o que fica 
sugerido é que o ato de escrever crônicas é o ato de tomar o tempo como a própria 
matéria literária, seja para situá-lo no âmbito dos acontecimentos coletivos de um 
reino, ou nação, seja para inscrevê-lo na experiência individual da vida cotidiana.

Tendo em mente o desenvolvimento da acepção moderna de crônica, as autoras 
vão acompanhar algumas produções do próprio século XIX, no que foi publicado 
ainda sob o rótulo generalista de “folhetim”. Ora, o “folhetim” era uma parte cons-
titutiva do jornal que visava ao leitor que, ao se desligar das notícias, procurava 
alguma espécie de entretenimento. Esse “folhetim”, ao se desdobrar em longas 
narrativas publicadas em curtos episódios, ou capítulos, influenciará a forma do ro-
mance moderno. Ao se concentrar num espaço menor e em episódios específicos, 
pontuais, do cotidiano compartilhado entre leitor e escritor, produzirá a crônica. Não 
à toa, as professoras pontuam: 

Nos rodapés de jornais, ao mesmo tempo que cabiam romances em 
capítulos, também cabia — ainda quando em outras folhas que não a 
inicial — aquela matéria variada dos fatos que registravam e comen-
tavam a vida cotidiana da província, do país e até do mundo (...). O 
valor e a sedução dessa seção do jornal dependiam do talento e do 
estilo do escritor, ainda que a marca fosse o tom ligeiro e descompro-
metido, geralmente e propositadamente “frívolo”, para conquistar a 
empatia do leitor. (BENDER & LAURITO, 1993, p. 16)

De acordo com essa perspectiva, a origem da crônica se encontra num esforço de 
registrar, ou de captar, um aspecto fugaz do tempo presente, propiciando não ape-
nas o registro, mas igualmente o comentário, a reflexão sobre o que, num relance, 
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aparece diante de nós. O exercício será, portanto, não o da organização e atenção 
factual, mas o da descoberta e da construção do que se percebe, do que podería-
mos chamar de perceptual. Voltando à primeira crônica do livro, importa, para o 
cronista, flagrar na cena que noticia o suicídio do cantor uma superposição de ima-
gens que têm como intenção enfatizar a percepção do fenômeno da mídia em sua 
relação com a indústria fonográfica. Desse modo, a crônica desconstrói, ou critica, a 
recepção da notícia da morte nos moldes da mitificação do ídolo, sugerindo que a 
intenção real da arte do cantor era se opor a tal esquema.

Em função de quadro semelhante, em que cronistas buscam comentar e criticar 
as percepções fluidas dos acontecimentos cotidianos, Bender e Laurito apontam: 
“Uma das maiores dificuldades do gênero parece residir no caráter dúplice de litera-
tura e jornalismo, ou melhor, de literatura jornalística profissionalmente empenhada” 
(1993, p. 21). Aqui, o que importa é a sugestão de que a crônica se cria no cruza-
mento entre o compromisso de se ater ao mundo do cotidiano e a necessidade de 
uma elaboração de escrita e de reflexão, revelando um caráter literário. O primeiro 
implica um estilo fluido, com a agilidade e a ambição de tratar de todo e qualquer 
assunto de interesse comum, traço típico dos jornais; a segunda coloca o esforço de 
moldar uma matéria fugaz, dando contornos mais elaborados.

  A seção do volume Do rock ao clássico intitulada BRock será significativa, uma 
vez que passará em revista, justamente, os passos iniciais da trajetória profissional, 
ligada ao jornalismo cultural, do autor cronista. Ora, como fica explícito e como já 
apontamos, esse aspecto individual é percebido em ligação com o desenvolvimen-
to de uma geração do rock nacional. O desenho dessa ligação íntima entre sujeito 
e coletividade aparece de modo bastante significativo logo no início de “O país 
da plebe”, primeira crônica dessa segunda seção: “Amanhã o Brasil comemora os 
seus quinhentos anos oficiais. Vivi apenas 7,2% desse tempo, mas já tenho algumas 
histórias para contar” (p. 81). O início da frase nos situa, de cara, com o momento 
da escrita do texto — o mês de abril do ano 2000, envolvido pelas efemérides dos 
quinhentos anos do início do processo de colonização. 

Note-se que o adjetivo “oficiais” sugere que essa contabilização cronológica diz 
respeito a uma visão do Brasil, deixando implícito que há outras idades e contagens 
possíveis. Entretanto, a frase se desdobra colocando em comparação país e cida-
dão. Aqui, se é inegável admitir a diferença marcante de escala entre o tempo da 
nação e o tempo do indivíduo, afirma-se a pluralidade de experiências que o último 
guarda metamorfoseada em narrativa. Podemos apontar também que o tempo do 
cronista é apresentado como parte, percentual do tempo da nação. Ao compor essa 
parte, ele insere uma fratura, produzindo pluralidade e vivência onde havia o calen-
dário cronológico e a oficialidade histórica.

Na sequência, o autor passa à narrativa de como, tendo conseguido suas primei-
ras oportunidades profissionais, acaba emplacando a sua primeira entrevista com 
a banda de rock Plebe Rude, que se tornará a primeira reportagem de sua autoria 



33

M
A

N
U

A
L

 D
O

 P
R

O
F

E
S

S
O

R

num jornal de grande circulação. A crônica traça aqui outro laço afetivo — o início de 
carreira da banda é, também, o início da carreira do escritor. Eles aparecem, assim, 
compartilhando elementos afetivos, identitários, estéticos. Nos últimos parágrafos 
do texto, esse plano do passado comum, compartilhado, se enlaça com o presente. 
O leitor é lembrado de que a banda, em 2000, lançou um disco gravado ao vivo — 
também revendo sua carreira. 

Nesse movimento, entre presente e passado, entre o cronista e o rock da sua gera-
ção, o autor propõe uma nova questão: o retorno ao tema do Brasil traz a pergunta 
sobre suas possíveis transformações desde os primeiros discos roqueiros de questio-
namento e revolta até os quinhentos anos oficiais. 

No entanto, mesmo sem me surpreender, entristece ver que os versos 
de “Até quando esperar” permanecem dolorosamente atuais: “Com 
tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua fração?/ (…)/ Até 
quando esperar/A plebe ajoelhar/ Esperando a ajuda de Deus?” Na-
quela entrevista de 1986, Philippe dizia: “Nossa mensagem tinha de 
ser dada agora ou nunca”. (...) No Brasil, dependendo de onde se 
observa, ele [o tempo] parece é que não passa. Este continua sendo o 
país da Plebe Rude. (pp. 83-84) 

Ao longo da crônica, o próprio autor havia sugerido, por duas vezes, alguns sinais 
do próprio envelhecimento, como a perda de cabelos e o surgimento da careca. Ao 
mesmo tempo, tinha avaliado as diferenças nos sentidos das canções, provocadas 
pela mudança dos contextos, e no percurso musical da banda. Então, embora as his-
tórias e as mudanças se experimentem no plano do corpo e no plano da experiência 
de cada um, provocando percepções diferentes do sentido e da potência das can-
ções, a situação política do país parece se manter. No final, o que fica é a sugestão 
de que as razões para se revoltar permanecem, de modo a acentuar a contundência 
dos versos do BRock. O cronista encerra o texto com essa reflexão dúbia sobre a na-
tureza do tempo: como pensar a urgência do protesto diante do que parece parado 
numa repetição do mesmo quadro histórico?

Revela-se, assim, a reflexão do texto da crônica sobre diversos modos de apre-
ensão temporal: o tempo do rock, o tempo da experiência pessoal, o tempo da 
vivência geracional, o tempo da história da nação. Na encruzilhada dos tempos, tal-
vez seja útil voltar ao título. “O país da plebe” revela a princípio a realidade histórica 
da situação das desigualdades sociais do Brasil, mas também aponta para o país da 
geração do rock de protesto metonimicamente representada pelo substantivo corres-
pondente ao nome da banda. É, por fim, o país do povo, que leva sua vida e acumula 
as suas histórias para contar ainda de modo alheio à história oficial do país. A ideia 
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do título amarra, em si, o que o texto apresenta como fragmentos de temporalidade 
diferentes nem sempre compatíveis.

Um elemento mencionado nessa crônica é a importância da capital política do 
país dentro do ponto de vista geracional. Além da Plebe Rude, também vêm de lá 
Os Paralamas do Sucesso e a Legião Urbana. Sobre a cena roqueira em Brasília, o 
músico, poeta e pesquisador Mariano Marovatto comenta: 

Dado, Bonfá e Renato se tornaram músicos porque descobriram o punk 
como a muito famosa “Turma da Colina” de Brasília, da qual eram pro-
tagonistas. A sede de novidade musical da turma teve um enorme faci-
litador: os pais desses meninos. Os futuros músicos da Legião Urbana, 
d’Os Paralamas do Sucesso, Plebe Rude, Capital Inicial, Finis Africae e 
Detrito Federal, por exemplo (além de outras numerosas bandas que 
misturavam entre si os seus integrantes e foram implodidas ainda nes-
ses anos de formação), eram quase todos filhos de diplomatas, militares 
e professores da UnB; todos da classe média alta, e, em grande parte, 
universitários poliglotas, como era o caso de Renato, Dado e Marcelo. 
Além da facilidade propiciada pelo intercâmbio profissional dos pais — 
que traziam na bagagem as encomendas de LPS e afins —, alguns me-
ninos da turma de fato foram morar fora do país e se tornaram grandes 
correspondentes musicais. (MAROVATTO, 2015, p. 20) 

Há, portanto, no surgimento do fenômeno brasileiro dois elementos importantes 
e que marcam especificamente o nosso punk rock. O primeiro deles é o dado do 
acesso a bens culturais de que a maior parte da população brasileira não participa-
va, garantido por elementos marcados por alguma conotação de classe social. O 
segundo é a importância da relação com o estrangeiro. De um primeiro ponto de 
vista, pode-se enxergar aí uma dupla razão de debate sobre legitimidade: como os 
filhos da classe média podem fazer punk rock e como aqueles que se mostram tão 
influenciados pelo estrangeiro podem se importar com as questões específicas do 
mundo político e musical brasileiro?

A superação ou o atravessamento dessas contradições, não como uma resolução, 
mas como uma intensificação do problema, encontra na Legião Urbana um dos seus 
índices mais significativos. Não à toa, são pelo menos duas crônicas dedicadas no livro 
especificamente ao universo da banda: “Vento no litoral” e “A última legião”. Tanto uma 
como outra são formas de voltar e refazer o luto, seja ao comentar o lançamento do úl-
timo registro ao vivo da banda (caso da primeira), seja ao comentar a homenagem mais 
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recente num canal de TV (caso da última). Também são significativos, nesse sentido, os 
pontos em que o cronista escolhe desdobrar a memória da banda: no caso de “Vento 
no litoral”, o desvelamento da leitura de As quatro estações como um disco que comen-
ta o início da democracia da Nova República e os desmandos e ditames da Era Collor. 
Misturam-se elementos da biografia de Renato, associados ao contexto histórico, e uma 
apreciação do disco, movidos pela canção que narra um deslocamento à beira-mar, en-
tendido como a versão em negativo da solar “Garota de Ipanema” bossanovista. 

No caso de “A última legião”, o cronista se debruça sobre o último disco, apon-
tando sua leitura, um possível apanhado geral sobre a lição estética e humana que 
ele consegue ler na obra e na vida dos artistas. Aqui está um modo de resolução 
única das contradições anteriormente mencionadas. 

Caso alguém nunca tenha percebido, a Legião Urbana sempre foi 
sobre emoção, às vezes no limite do que o “bom gosto” chama de 
brega. Nos primórdios da banda, Renato Russo demitiu um guitarris-
ta porque ele tocava bem demais. O lema punk “faça você mesmo” 
implicava, essencialmente, que a sinceridade deveria preponderar so-
bre a técnica. (...) Fossem como fossem, as músicas da Legião sempre 
fizeram gato e sapato do ouvinte. (p. 129) 

O punk se encontra relido como uma disposição para a experimentação da since-
ridade, da sua própria verdade através da música. 

Nesse sentido, mesmo a questão do debate sobre influências internacionais ou 
relação com uma linha tradicional da canção popular brasileira encontra-se repo-
sicionado — canta-se sinceramente o que mais afeta como se canta afetado pela 
realidade do mundo e do país. A interpretação não deixa de se estabelecer como 
uma leitura sobre a singularidade da figura de Renato no panorama musical brasi-
leiro, de algum modo fazendo soar o distanciamento ou a saudade do cronista. Ao 
recusar um certo senso comum estético e trabalhar na exacerbação dos limites da 
fragilidade sentimental e da agressividade do rock, a Legião teria produzido uma 
redistribuição dos dados de vida e música. Trata-se de uma redefinição de critérios 
— o quanto você vive uma música? Não apenas o que a música desperta em você, 
mas o quanto você está aberto para sentir viva toda a experiência que cada mú-
sica suscita em sua temporalidade específica. Essa seria uma forma de ler o livro: 
as crônicas são textos de quem aprendeu não a escutar, mas a viver fisicamente, 
emocionalmente, espiritualmente o mundo do som.
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O CRONISTA E A DESCOBERTA DO MUNDO: DAS MÚSICAS POPU-

LARES À BLACK MUSIC E AOS CLÁSSICOS

O professor José Miguel Wisnik (2004), no ensaio Machado Maxixe, busca fazer uma 
leitura em profundidade das relações entre alguns textos de Machado de Assis e a mú-
sica. Assim, o seu texto se detém sobre o modo como o escritor observa, no Brasil, a 
disseminação da polca, não apenas enquanto gênero musical, mas fundamentalmente 
como forma popular adequada ao consumo de massa. Segundo o estudioso: 

Pode-se dizer que o gênero [polca] constitui-se no verdadeiro pro-
tótipo das formas dançantes da música de massas, delineando pela 
primeira vez o campo em que se desdobrará esse fenômeno urbano 
por excelência (alguém já disse com certa propriedade hiperbólica, 
que, do ragtime ao rock’n’roll, tudo é polca). De fato, a polca inaugu-
ra o mercado de música dançável, acompanhado do frisson que lhe 
corresponde e de todas as implicações que isso terá sobre a vida mu-
sical como um todo, quando a música urbana se espalhar pelos meios 
de reprodução de massa, acuando e estreitando o respeitável espaço 
que a música de concerto e a ópera chegaram a ter na Europa ao lon-
go do século 19. (WISNIK, 2004, p. 31) 

Trata-se de um fenômeno que redefinirá, de um ponto de vista urbano, a forma 
de se produzir, reproduzir e escutar música. É notável a ideia, embora marcada pelo 
professor como exagerada, hiperbólica, de que vários gêneros musicais em algum 
sentido possam ser englobados pelo que a polca inaugura. Nesse sentido, não se 
trata tanto de buscar semelhanças de estilo, mas de definir ou apontar a categoria 
de outro sentido, ou outro uso para a música — marcado pelo consumo das massas. 
Como fica claro na última frase do trecho destacado, o surgimento da forma redistri-
bui os modos de se entender e de se perceber o fenômeno musical como um todo, 
reorganizando sentidos e territórios. Assim, se, por um lado, a música de concerto 
e a ópera — deslocada de seu apelo popular — vão manter certa demarcação de 
prestígio social, por outro, a disseminação da música e da canção popular ganhará, 
ao longo do século XX, uma predominância no que diz respeito aos hábitos e usos 
cotidianos da música na vida das pessoas. 

Não à toa, o livro Do rock ao clássico, em sua organização temática em partes, 
parece surfar na contramão dessa ordem cronológica. De fato, embora escritas e pu-
blicadas em jornal todas no mesmo intervalo de tempo, como vimos, as crônicas das 
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duas primeiras seções identificam, ou apresentam, o universo musical que formou a 
sensibilidade de Arthur Dapieve. Na sequência, elas passarão a percorrer outros ca-
minhos nos quais o cronista se viu lançado pela sua paixão pela música. A sugestão 
não é tanto de uma ascensão, no sentido de subir degraus numa escala de valor mais 
elevado, mas fundamentalmente de tomar distância, de explorar territórios musicais 
cada vez mais deslocados com relação ao ponto de partida. 

É assim que, na sequência imediata das seções iniciais, passamos às canções 
populares brasileiras, ou sul-americanas (se considerarmos a inclusão dos textos so-
bre Fito Paez e sobre Jorge Drexler), e posteriormente a crônicas sobre jazz e blues, 
agrupadas como black music, até chegar à música clássica. Trata-se sobretudo de 
um aumento progressivo da distância com relação ao estilo musical, mas também há 
marcas de distância com relação a uma questão espacial e temporal. Talvez uma das 
primeiras perguntas que pode nos ocorrer é justamente o que se mantém e o que se 
transforma ao longo de tal percurso.

Um dos textos mais marcantes de Músicas Populares é o que se intitula “O 
crítico”: nele, o cronista começa com a composição de um autorretrato que talvez 
seja significativo: 

Desculpe-me por tratar do show de Maria Bethânia só na terceira e 
última semana em cartaz no Canecão. Nenhuma novidade, porém. 
Em se tratando de Maria Bethânia tenho um retardamento histórico. 
(...) Minha geração era contra Maria Bethânia. Não só ela. Contra 
todo mundo que havia feito música no Brasil antes de 1982, com a 
exceção de Raul Seixas e a possível exceção de Rita Lee. Éramos — 
ou pretendíamos ser — punks. (...) 

Além da cartilha do faça-você-mesmo, revolução para tomar a arte 
da mão dos virtuoses aburguesados, também importamos de Londres 
e de Nova York o conflito explícito de gerações musicais. Algo estranho 
a um país que, em todos os campos, prefere a continuidade à ruptura. 
Ok, talvez fosse um trabalho sujo. Os punks precisávamos fazê-lo. (...) 

Tocar mal era uma forma de expressão, de chamar atenção para 
a mensagem crua, e a mensagem crua era: nas favelas, no Senado, 
sujeira pra todo lado, ninguém respeita a Constituição. (...)

Com o tempo tempo tempo tempo, envelhecemos, todos, e pas-
samos a dedicar a Bethânia, Caetano, Gil, Gal, Chico, e Tom Jobim, e 
Milton Nascimento, e Paulinho da Viola, e Francis Hime, e Edu Lobo, 
e muitos outros, um respeito sem aspas ou adjetivo. (pp. 165-166) 
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O texto inicia com o cronista se desculpando por um atraso, que não é pontual — 
com relação ao show de Bethânia —, mas histórico. Aproveita a deixa para passar 
em revista a tensão instaurada entre a geração BRock e a música popular brasileira. 
Nessa revisão, em vez de reafirmar a necessidade de uma linguagem mais direta 
contra a sutileza das canções, a recusa ou o estranhamento da MPB produzido pela 
geração de 1980 aparece como um trabalho de ruptura necessário. Do ponto de vis-
ta estético, o que justifica a ruptura é a adoção de uma atitude de questionamento 
frontal da tendência ao virtuosismo ou de uma elaboração formal não requisitada 
pelo contexto comunicativo. 

Desse ponto de vista, era necessário tirar a música popular das alturas que tinha 
alcançado, trazendo-a de volta para a ordem do dia, e o comentário da cena política 
e das questões cidadãs — como, aliás, se registrava (com menor intenção questio-
nadora e caráter jocoso) no título de algumas polcas analisadas por José Miguel 
Wisnik (2004). Então, é assim que a passagem do tempo — marcada pela repetição 
da palavra, incorporando o título do show ao texto corrente da crônica — e conse-
quentemente o envelhecimento são apresentados como os fatores de dissolução 
da rivalidade dos punks com a MPB. É assim que o cronista pode tirar seu atraso e 
comparecer ao show de Bethânia.

Nesse ponto, a crônica se inverte: o atraso por que pediu desculpas no início será 
apresentado como uma potência, capacidade de pôr em perspectiva a cena e trazer-
-lhe um olhar novo, não marcando a apreciação pelo peso da ordem de comparação 
histórica a que especialistas e profissionais se acostumam. 

O real paradoxo é que o trunfo às vezes vira calcanhar de aquiles: sa-
bendo tanto, ele não tem mais como ter a inocência do primeiro olhar 
ou, ao menos, a do olhar diletante. Diante de Tempo tempo tempo 
tempo, levei a vantagem do neófito. (...) a mais recente banda de Glas-
gow, ou a nova revelação do cinema iraniano, ou da literatura alterna-
tiva de Sampa, nos restitui, ainda que de modo fugaz, a inocência que, 
em nossos íntimos, sabemos perdida para sempre. (p. 167) 

Encontramos, aqui, de um lado, um aprofundamento da reflexão do artista sobre 
o próprio trabalho e as razões da necessidade de se buscar novas fontes, abrindo, 
aparentemente, mão das regras ou posições iniciais para renovar seu olhar, para ver 
a partir de uma nova perspectiva, recuperando e perdendo de novo certa inocência. 

De alguma maneira, encontramos um desdobramento de uma posição estética no 
mundo — a procura por um olhar que tenha o frescor e o espanto de quem olha as 
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coisas pela primeira vez. É bem verdade que, de algum modo, aqui, não deixamos 
de reencontrar certo traço já presente no gosto do admirador do BRock — a crítica 
ao artificialismo do ofício como modo de ser menos sincero, a preferência pela busca 
de uma crueza ou simplicidade emocional como verdadeira sabedoria. Entretanto, 
ao colocar a questão nos termos de sua reflexão sobre si, sobre seu próprio fazer, 
Dapieve possibilita o deslocamento do fechamento num curto-circuito afetivo, abrin-
do-se para novos diálogos.

Nesse sentido, podemos lembrar que o tema do olhar para o mundo como se es-
tivesse vendo pela primeira vez atravessa algumas poéticas modernas importantes 
em língua portuguesa, como a poesia de Alberto Caeiro, um dos heterônimos de 
Fernando Pessoa (2005, p. 204): “E o que vejo a cada momento/ É aquilo que nunca 
antes eu tinha visto,/ E eu sei dar por isso muito bem.../ Sei ter o pasmo essencial/ 
Que tem uma criança se, ao nascer,/ Reparasse que nascera deveras...”. E também 
a poesia de Oswald de Andrade (2017, p. 57): “Aprendi com meu filho de dez anos/ 
Que a poesia é a descoberta/ Das coisas que eu nunca vi”.

A posição que o cronista propõe para si, de tal maneira, fica colocada numa 
espécie de paradoxo: é preciso se informar, pesquisar e saber sobre o assunto de 
sua paixão, ao mesmo tempo que é preciso buscar ler/ouvir/escutar cada objeto 
como se fosse a primeira vez. O tema do olhar de descoberta, do olhar da primei-
ra experiência, na forma de um olhar infantil, vai retornar na crônica “Lama, água 
e areias”. Nela, ao comentar um show dos Rolling Stones e se perguntar sobre o 
olhar das crianças projetando certo heroísmo nos personagens do palco, Dapieve 
se debruça sobre o olhar de criança dos próprios artistas. O tema do texto não será 
a banda de rock, mas aquele que inspirou que esses artistas viessem a se tornar 
quem são. De algum modo, o que fica sugerido é que o olhar infantil, ou o olhar 
inocente é também o olhar que deseja o ser do outro, ou o que encontra no outro 
as características que vão inspirar uma busca por si mesmo.

Então, o texto passa a narrar de modo sucinto a história de Muddy Waters, que 
nos é apresentado como ídolo dos ídolos. O que importa para o cronista é a cons-
trução de uma espécie de genealogia, a determinação de uma origem do rock’n’roll. 
Da infância marcada pela orfandade e pela criação pela avó, que deu o apelido que 
se tornaria seu nome artístico, Muddy, acompanhamos o relato sobre esse homem 
negro de área rural do Mississippi, sul dos Estados Unidos, gravado por registros de 
folcloristas para a Biblioteca do Congresso nos anos 1940. A cada traço biográfico 
que acrescenta, como a ida para a cidade de Chicago, em busca de melhores con-
dições socioeconômicas, o cronista sublinha a semelhança entre o personagem e 
vários outros indivíduos de mesma etnia e classe. 
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Observemos: 

Como tantos pobres garotos negros do Mississippi fizeram, sonhan-
do com melhores condições de vida, Muddy Waters tomou o rumo de 
Chicago, em 1943. Lá, encontrou um emprego como motorista de cami-
nhão e um desafio como músico: como se fazer ouvir acima do burburi-
nho dos clubes do gueto South Side? Ele, então, ligou um amplificador 
em sua guitarra. Este blues de Chicago, elétrico, mais agressivo que o 
blues acústico do Delta do Mississippi, seria um dos idiomas formado-
res do rock inglês dos anos 60 e 70. (p. 216) 

É a partir de um problema concreto que Muddy vai se individualizar, criando uma 
solução original que, no plano da crônica, o liga como que imediatamente ao seu 
destino. A ênfase na questão contextual e tecnológica como problema musical é 
bastante relevante por demonstrar uma compreensão acerca da música e do fazer 
musical. Trata-se da compreensão de que dados contextuais que dizem respeito ao 
contexto de escuta, reprodução e consumo musical são elementos formais que in-
fluem diretamente na forma e na materialidade das obras musicais.

De fato, se tal ponto de vista também pode ser interpretado como verdadeiro 
para músicas clássicas e eruditas, na música popular urbana ele será frequentemente 
enfatizado uma vez que o desenvolvimento de novos instrumentos, registros e meios 
produzirão grande impacto e desdobramentos imprevisíveis. Voltando ao comen-
tário de Wisnik (2004), podemos lembrar como o autor indica que a popularização 
do piano como mercadoria a partir de 1850 nas casas do Brasil imperial vai estar 
associada com a modificação de condições e usos das práticas dos bailes e serões 
que encontrarão na polca a sua forma musical preferencial. Assim, as formas antigas 
de danças coletivas, associadas a antigas práticas coloniais, cederão à dança em par 
dando seu formato urbano e moderno.

O problema de como ser escutado não deve ser entendido, portanto, como uma 
questão física banal, e sim como desafio musical sério que exigiu a reformulação dos 
modos de tocar e cantar, adequando-o ao contexto e simultaneamente inventando 
um novo modo de fazer música. Ora, é justamente esse novo modo que vai caracte-
rizar o estilo de Muddy Waters, fazendo com que ele seja percebido como informa-
ção musical nova profundamente interessante. Não deixa de ser curiosa a anedota 
usada na crônica para finalizar a formulação desse ponto de vista, de acordo com a 
qual, ao ir uma segunda vez para a Inglaterra sem um dos integrantes da banda, os 
instrumentos e os aparatos elétricos de amplificação usados numa primeira turnê, o 
cantor tenha decepcionado o público. 
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A partir daí, o cronista encerra apontando que, com a morte do cantor, de algum 
modo os roqueiros ficaram órfãos. Não custa lembrarmos que essa era justamente 
a condição de Muddy Waters — de alguma maneira, os roqueiros passam a estar 
intimamente ligados, como se conseguissem o que tanto almejavam, ser um pou-
co como Muddy, a cada apresentação. O percurso pelas sendas do que chama de 
Black Music permite a Dapieve rever sua relação com o próprio rock, enfatizando 
dois aspectos seus: suas origens associadas à negritude; sua caracterização de estilo 
a partir da relevância dos elementos tecnológicos e elétricos, e da importância do 
volume como dado musical.

A crônica escolhida para encerrar o livro, a partir da própria seleção do seu tema, 
parece reforçar a ideia de percurso — podendo a sequência da leitura das crônicas ser 
encarada como uma viagem do cronista, do território natal ao mais distante, da sua 
casa ao mundo desconhecido. Nesse texto, Dapieve comenta um livro que analisa, 
tomando os dados da produção clássica no século XX, a relação entre música e exílio: 

Parte-se da questão “existe uma música do exílio?”. A resposta é po-
sitiva, obviamente. (...) Barilier nos oferece uma investigação bem pes-
quisada e bem escrita sobre as complexas relações que o trabalho de 
um compositor pode manter com o desterro e com o país deixado para 
trás. Aliás, para trás ou para fora. De quem parte para outra terra ou de 
quem se isola de um lugar que não mais reconhece como seu. (p. 316)

Com tal ponto de partida, a crônica tanto ressignifica o percurso do livro até o mo-
mento como sugere novas descobertas. Ou seja, de algum modo, o autor parece 
reencontrar uma forma de apresentar a relação entre vida e música, que estava na 
base de sua apreciação do rock e do punk rock, em novos termos. É possível não 
ouvir, aqui, no comentário sobre o exílio, ecos das críticas do próprio autor de que os 
roqueiros brasileiros dos 1980 pareciam não ter passaporte nacional? Se lembrarmos, 
então, que a década inicia sob o signo da anistia em 1979, com o retorno dos exilados 
da ditadura civil-militar brasileira, talvez pudéssemos, inclusive, propor a questão de 
se seria possível encarar o BRock como uma música se não do exílio, mas daqueles 
que voltaram. Além da leve sugestão de uma revisão de percurso e ressignificação das 
origens, o início também propõe outros modos de categorizar a música. Se as seções 
do livro tiveram seus limites estabelecidos com base em amplas categorias associadas 
a gêneros e subgêneros musicais, aqui, vislumbramos uma espécie de fronteira de-
marcando outros modos de ler e organizar os sons do mundo.
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A música, portanto, também se relaciona com os laços que mantemos, com o 
pertencimento a um território, do ponto de vista físico e civil, mas também do 
ponto de vista emocional e subjetivo. Quem não se reconhece mais no espaço 
onde nasceu não compõe, não canta, não escuta canções do mesmo modo que 
quem nunca se viu exilado de sua terra. Nesse sentido, ao longo da crônica, pare-
ce se definir um modo duplo — de estar no mundo e de fazer música — marcado 
pela sensação de isolamento. É a partir dela que nos aproximamos de estados 
emocionais caracterizados pela saudade ou por seu correspondente polonês. Em 
gesto comum às crônicas do autor, vemos a reflexão passar do individual ao cole-
tivo, sugerindo que haveria gêneros musicais que trariam em si as marcas do exí-
lio — como o chorinho, o tango, o fado. Todos os casos são de gêneros musicais 
modernos surgidos na América, ao longo de sua história herdeira de colonização, 
diáspora, escravidão, extermínio e povoamentos.

Se, de fato, a sequência organizada pelo autor em Do rock ao clássico pode ser 
pensada como um percurso, como um deslocamento, entendemos nesse momen-
to as razões, as necessidades do caminhar. Ao final da trilha, ficam evidentes as 
relações entre música e construção de projeto de vida, entre música e constituição 
subjetiva de identidade. O mergulho na música, profissionalmente, mas de modo 
mais fundamental subjetiva e apaixonadamente, foi o que permitiu que o escritor 
passasse da juventude à vida adulta, considerando o que isso significa de ganhos 
e perdas. Foi o que possibilitou que ele afirmasse, intimamente, a convicção de 
que a música e a vida estão interligadas — talvez não apenas entre autor e obra, 
mas entre leitor e experiência de escuta também. Com isso, compreendemos o 
que a diversidade de leituras oferecidas pelo cronista pode acionar no trabalho de 
sala de aula, e entendemos a funcionalidade que diferentes abordagens podem 
alcançar se não perderem de vista que a crônica também se processa assim, numa 
ligação íntima entre texto e vida.

Retomemos as palavras que encerram o volume: “(...) a música é o meio de 
expressão por excelência da nostalgia. ‘Quer dizer’, acrescenta Barilier, ‘da dor 
da perda e do vão desejo de retorno’.” (p. 319). O que fica sugerido pelo trecho 
é que, de algum modo, a ideia de exílio fala da condição humana, uma vez que 
conhecemos a sensação de perda do nosso chão, e sabemos que qualquer retorno 
é uma fantasia, já que o território se transformou e também nós nos transforma-
mos. As músicas são formas de expressar essas sensações nem sempre simples. As 
crônicas de Dapieve também.
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SUGESTÕES DE REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

As propostas de referências abaixo elencadas preveem alguns tipos de intertextualida-
des com textos de diferentes registros, diferentes mídias, e diferentes gêneros quanto 
às crônicas do livro. Também se baseiam em variados modos de intertextualidade: no 
caso da playlist e de um dos filmes (Nelson Freire), temos o que chamamos de inter-
textos explícitos, uma vez que são citados por diferentes crônicas do livro. No caso dos 
demais filmes, temos uma intertextualidade implícita, sugerida por uma semelhança 
temática. Tanto os documentários Palavra (en)cantada quanto Uma noite em 67 abor-
dam elementos da música brasileira. O primeiro se destaca porque explora a canção 
popular brasileira a partir de múltiplas perspectivas que a relacionam com outros tex-
tos, como crônica (um dos depoentes diz que se vê como um cronista), poesia etc. Já a 
cinebiografia Cazuza — o tempo não para aborda a vida de um dos personagens que 
aparece no livro, possibilitando um aprofundamento num contexto fundamental para 
a compreensão das propostas de Arthur Dapieve. O último caso de intertextualidade, 
a sugestão do artigo científico, revela sua produtividade pela semelhança de autoria. 
Trabalhar o uso de outra linguagem e outro registro, bem como outro gênero, num 
debate que se debruça sobre o próprio fazer do escritor (ele mesmo é um jornalista 
da área da cultura) permite que se vislumbrem em sala de aula consistências e incon-
sistências, semelhanças e diferenças na passagem do autor de um meio para outro. 

Desse modo, entende-se que, por um lado, diversificam-se as referências de co-
nhecimento da matéria textual, e, por outro, se trabalham formas distintas de usar a 
linguagem num mesmo eixo de sentido.

Artigo Científico:
DAPIEVE, Arthur. “A renovada crise do jornalismo cultural”. Alceu – Revista de Comu-
nicação Social da PUC-Rio, Rio de Janeiro, v. 14, n. 27, p. 191-201, dez. 2013.

Filmes:
Cazuza – o tempo não para (2004). Direção: Sandra Werneck e Walter Carvalho.

Nelson Freire (2003). Direção: João Moreira Salles.

Palavra (En)Cantada (2008). Direção: Helena Solberg.

Uma noite em 67 (2010). Direção: Renato Terra e Ricardo Calil.

Músicas:
Playlist Do rock ao clássico. Disponível em <https://open.spotify.com/playlist/00pdB-
5qtHWj8FoEipuZKF6> Acesso em agosto de 2020.
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